
บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผล 

 

การวิจัยเรื่อง การจัดทําฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด ไดสรุปผลการวิจัยการวิจัยดังนี ้ 

1. สรุปผลการวิจัย  

2. อภิปรายผล 

3. ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาสภาพชุมชนบานเสม็ด และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของ

ชุมชนบานเสม็ด ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย พบวา ประชาชนในชุมชนโดยสวน

ใหญมีอาชีพที่มีความเกี่ยวของกับผืนปาและทรัพยากรธรรมชาติริมลําน้ําชีมาต้ังแตอดีต และมี

ความสัมพันธกันทั้งวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตระหวางชุมชนกับสิ่งแวดลอม โดยผืนปาริมลํานํ้าชีมี

พื้นท่ีทั้งหมด 551.74 ไร แบงเปน 3 โซน ไดแก โซน A เปนพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณมีลักษณะพันธุ

ไมพุมสลับกับไมยืนตน และมีหนองน้ํา 3 แหลง เชน หนองบัว หนองแสง และหนองตลิ่งหัก โดย

ชาวบานใชเปนแหลงหาอาหาร พื้นที่โซน B เปนพื้นที่สวนบริเวณตรงกลางของผืนปา มีลักษณะเปน

พื้นท่ีลุมมีนํ้าทวมในชวงฤดูนํ้าหลาก สงผลใหมีความอุดมสมบูรณจากธาตุอาหารที่มากับสายนํ้า 

พื้นท่ีดังกลาวเปนแหลงหามันปา หนอไม ลาสัตว เปนตน และพื้นท่ีโซน C เปนพื้นที่ติดกับแนวปา

บานมะระ เปนพื้นที่ท่ีมีไมยืนตนสูงใหญปกคลุมไปท่ัวบริเวณ และเปนพื้นท่ีอนุรักษไมพันธุตางๆ 

เชน ไมเต็ง ไมพลวง ไมกระโดน เปนตน 

 ผลการประเมินคุณภาพของฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของ

ชุมชนบานเสม็ด พบวา คุณภาพของฐานขอมูลอยูในระดับมาก (�� = 4.22 , S.D. = 0.99) และผล

ผลการประเมินคุณภาพของส่ือสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติริมลําน้ําชี อยูใน
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ระดับมาก (�� = 4.21, S.D. = 0.52) การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอฐานขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชี พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก (�� = 

4.12, S.D. = 0.71) และการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก (�� = 3.80, S.D. = 0.83) 

 

5.2 อภิปรายผล 

 การพัฒนาฐานขอมูลและและสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ดไดมีการศึกษาบริบทชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติริมลํา

น้ําชี โดยการนําเสนอฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชี ไดแก ปาไม ปลาใน

ลํานํ้าชี สัตวปา และแมลงปา เปนตน และจัดทําสื่อสารสาธารณในการนําเสนอฐานเรียนรูที่มีอยูใน

ปาชุมชนริมลําน้ําชี โดยมีวิทยากรประจําฐานท้ัง 5 ฐาน ไดแก ฐานท่ี 1 การเรียนรูธรรมะกับการ

ดูแลรักษาปา วิทยากรประจําฐาน คือ พระศุภฤกษ สันตกาโย เจาอาวาส วัดบานเสม็ด เปนการ

บรรยายความรูเกี่ยวกับธรรมะและการอยูรวมกันระหวางคนกับปา ฐานที่ 2 ตนไมนานาพันธุ 

วิทยากรประจําฐาน คือ พอสมจิต ดาศรี และพอถวิล สายนอย เปนการใหความรูเก่ียวกับพันธุไม

ตางๆ ในพื้นท่ีทั้ง 3 โซน ฐานที่ 3 เรียนรูมันปา ผูใหความรูประจําฐาน ไดแก ผูใหญบานเสม็ด หมู 

7 นางบุญยัง หวังอยู และนางสาวจิราภรณ เกิดสกุล โดยนําเสนอขอมูลเก่ียวกับมันปาท่ีมีอยูปา

ชุมชน เชน มันเสือ มันนก มันแซง รวมทั้งวิธีการสังเกตลักษณะของเครือมันปาและวิธีการขุดมัน

โดยไมกระทบตอระบบนิเวศ ฐานที่ 4 ฐานการเรียนรูเห็ดปา วิทยากรประจําฐานคือ พอทิคัมพร ธุ

พันธ เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเห็ดที่มีในพื้นท่ีปา ซึ่งมีเห็ดนานาชนิดที่ชุมชนใชเปนแหลง

อาหาร เชน เห็ดระโงก เห็ดเผาะ เห็ดไค เห็ดน้ําหมาก เห็ดผึ้ง เปนตน วิธีการเก็บเห็ดอยางไรเพื่อให

เชื้อเห็ดสามารถขยายและแพรกระจายในพื้นที่ปาได ฐานที่  5 ฐานนิเวศปาชุมชนริมลําน้ําชี 

วิทยากรประจําฐานการเรียนรู คือ พอภานุ กระแสบัว เปนฐานเรียนรูที่เลาถึงประวัติของปาชุมชน 

และพื้นท่ีโดยรวมของปาทั้งหมด 551.74 ไร พรอมท้ังมีจุดชมบรรยากาศริมลํานํ้าชีท่ีสวยงาม โดย
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แนวทางของการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี และสื่อสาร

สาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของขอมูล

โดยการใชเครื่องมือแบบสํารวจ โดยมีหลักการประกอบดังน้ี 1) ศึกษาสภาพบริบทชุมชนบานเสม็ด

และขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชี 2) สังเคราะหขอมูลเพื่อออกแบบและ

พัฒนาฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะ 3) การพัฒนาฐานขอมูล และสื่อสารสาธารณะ มี

รายละเอียดและกิจกรรมดังนี้  การบันทึกภาพและวีดิทัศนสําหรับการออกแบบและพัฒนา

ฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะ ดําเนินการสรางและพัฒนาสื่อสารสาธารณะ หลังจากน้ันจึงมีการ

นําฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะไปทดลองใชงาน และทําการประเมินผลการใชงาน โดยเน้ือหา

สาระของส่ือสารสาธารณะน้ันเปนแหลงขอมูลในทองถิ่นภายใตกระบวนการวิจัยรวมกันตาม

ขั้นตอนการพัฒนาระหวางนักวิจัยและชุมชน โดยมีผลความพึงพอใจของฐานขอมูลและส่ือสาร

สาธารณะอยูในระดับมาก ซ่ึง อนิรุทธ สติม่ัน และเอกนฤน บางทาไม (2557) ไดกลาวถึง

กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรูเชิงสรางสรรครวมกับชุมชน โดยใชแหลงเรียนรูในพื้นที่ตางๆ และ

มีการประยุกตใชแนวคิดในการพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีการศึกษา ตามแนวคิดการวิจัยแบบมีสวน

รวมกับชุมชน ท้ังนี้มีการวิเคราะหโดยกําหนดเปนกระบวนการผานส่ือและกิจกรรมท่ีสงเสริมโดยใช

เปนกิจกรรมแบบฐาน มีเน้ือหาในเรื่องวัฒนธรรมทองถิ่น แหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อใหผูเขารวมมี

ความเขาใจ ตระหนัก กอใหเกิดการอนุรักษแหลงโบราณคดีในพื้นที่ของตนเองไปพรอมกาบการ

ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม ซึ่งการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูรวมกับสื่อสงผลการประเมินความ

คิดเห็นและความพึงพอใจของผู เขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากในทุกๆ พื้นท่ี สอดคลองกับ

งานวิจัยของวิเศษ แกวกระจาย (2550) ที่ศึกษาวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 เรื่อง ภูมิปญญาไทย เบญจรงค จังหวัดสมุทรสาคร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒนราษฎรอุปถัมภ พบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องภูมิปญญาไทย เบญจรงค 

จังหวัดสมุทรสาคร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนรอยละ 32.13 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องภูมิ
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ปญญาไทย เบญจรงค จังหวัดสมุทรสาคร มีประสิทธิภาพ 79.89/75.56 สูงกวาเกณฑ 75/75 ท่ี

กําหนดไว และนักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1) ควรมีการกําหนดผูดูแลระบบฐานขอมูล เชน คณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบ

และปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัยและนาสนใจอยางตอเน่ือง 

  2) ชุมชน โรงเรียน และหนวยงานปกครองทองถิ่น ควรมีบทบาทและมีสวนรวม

ในการรับผิดชอบและสรางความเปนเจาของในขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลําน้ําชี 

ซึ่งเปนแหลงเรียนรูชุมชน เพื่อเปนการสรางความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตอไป 

  3) ควรจัดหางบประมาณและทรัพยากรท่ีเกี่ยวของเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ

ผลิ ตสื่ อ ในรูป แบบอื่ น ๆ เพื่ อ เป นการสร างการรับ รู แ ละขยายแนวคิด ในการอ นุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยผานส่ืออยางตอเนื่อง 

 5.3.2 ขอเสนอแนะตอหนวยงาน องคกรที่เก่ียวของ 

  1) องคกรปกครองทองถ่ิน ผูนําชุมชน ควรรวมมือกันในการพัฒนาส่ือการเรียนรู

โดยใชฐานจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชี โดยมีการเช่ือมโยงกับภูมิปญญา

ทองถิ่นและแหลงเรียนรูอื่นๆ  

  2) โรงเรียนควรมีการนําผลการใชสื่อไปขยายตอโดยสรางเปนกิจกรรมเรียนรู 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูและสรางเปนหลักสูตรทองถ่ินตอไป 

  3) สถาบันอุดมศึกษา ในทองถิ่นและบริเวณใกลเคียงควรใหการสนับสนุนและใช

เปนพื้นที่แหลงเรียนรูและสรางกิจกรรมสาธารณะประโยชนแกผูที่สนใจและศึกษาคนควา 

   




